
OFFICIEELE OPENING NIEUWE 

LANDBOUWSCHOOL 

ECHT 

Peij 

Een zegen voor Echt en omstreken . 

Donderdagmiddag is te Pey de nieuwe landbouwschool 

school onder groote belangstelling van vele autoriteiten 

riteiten officieel geopend We merkten o op den 

HoogEerw heer deken Terstappen van Echt en de 

geestelijkheid van Echt en Pey den heer M Galiart 

lid van Ged Staten de heeren P v Kempen 
A Meuwissen Haan en P Kessels leden van 

Prov Staten ir Dewez rijkslandbouwconsulent 

de edelachtb heeren burgemeesters Smets Roosteren 

teren en Haan jr Nieuwstadt den heer M Tops 
secretaris van den L en de Vereeniging voor 
Landbouwonderwijs den heer Joosten Vlodrop 
kringvoorzitter van den kring Roermond wethouder 

der Theuwissen Pey en leden van den Raad en 

leden van de Commissie van Toezicht 

Bericht van verhindering was ingekomen van 

de heeren Huizinga rijkszuivelconsulent Verheggen 

gen voorzitter L ir Droesen lid der Tweede 
Kamer der Staten Generaal den HoogEerw ouddeken 

deken Jongen en wethouder Peters 

INZEGENING 

Nadat deken Terstappen daarbij geassisteerd 

door pastoor Drummen de school ingezegend had 

richtte hü zich in een korte toespraak tot de aanwezigen 

wezigen Spr verklaarde veel achting en liefde 

voor den boerenstand te gevoelen die steeds geweest 

weest is en blijven mag een groote steun voor kerk 

en maatschappij De school moge in de toekomst 

veel mannen leveren berekend voor hun taak die 

hun vak door en door kennen Het is goed gezien 

om deze streek zulk een school te geven en spr 

hoopt dat ze voor de jongens die haar bezoeken 

een zegen moge wezen 

TOESPRAAK BURGEMEESTER 

Burgemeester Meuwissen heette alle autoriteiten 

namens de Commissie van Toezicht op het Landbouwonderwijs 

bouwonderwijs hartelijk welkom en dankte deken 

Terstappen voor de inzegening en zijn goede wenschen 

schen voor de school In korte trekken wees spr 

op de voorgeschiedenis der school Toen Echt als 

vestingplaats voor de school werd aangewezen had 
ze geen geschikt lokaal ter beschikking en moest 

men zich behelpen De gemeente Echt loste haar 

belofte om te zorgen voor een goede school schitterend 

terend in Thans is de school .  ingezegend en ze 

voldoet aan alle eischen Spr bracht in dit verband 

band nog eens dank aan architect Delsing en aannemer 

nemer Theuwissen die uitstekend werk leverden 

De boerenzoons uit Echt en omgeving kunnen 
thans hier de noodige vakkenis opdoen onder de 

deskundige leiding van den heer Benjaminsen en 
de geestelijke leiding der heeren geestelijken van 

˚ey Spr besloot met de school de beste wenschen 
voor de toekomst mee te geven 

GESCHIEDENIS 

Name de Vereeniging tfiox Landbouwonderwijs 
voerde de heer Tops secretaris het woord 

De heer Tops wees er pp hoe reeds vanaf 1914 

pogingen In het werk werden gesteld om Echt 

een centrum van landbouw aan een va 

te helpen Destijds deed men zelfs pogingen om de 

huishoudschool die thans /te Posterholt is gevestigd 

tigd hier heen te krijgen Er ontstonden vele 

moeilijkheden rond de school Thans heeft Echt 

een mooi ingerichte school en de leerlingen zijn er 

goed gehuisvest Dat de school blijvend goed bevolkt 

volkt moge wezen is een zorg toevertrouwd aan 

de afdeelingen van den L en de burgemeesters 

ters der omliggende plaatsen Met Mei zal de 

school die thans slechts twee klassen telt met 

76 leerlingen op volle capaciteit komen Ze voldoet 

aan een lang gevoelde behoef te en spr hoopt dat 

ze goede vruchten moge afwerpen 

Ir Dewez rijkslandbouwconsulent wees oj de 

taak der Jongeren in de toekomst Verblijdend is 

de groote belangstelling voor het onderwijs Er is 

Øchter nog veel te doen op landbouwgebied in óns 

gewest Øn op de bedrijven De school is daarvoor 

een centrum van voorlichting en vakkundig onderzoek 

zoek Moge de school zich vol ontplooien tot heil 

der streek 

TOESPRAAK WETHOUDER THEUNTSSEN 

De voorzitter der af deeling Pey van den L 

hield een klinkende toespraak en wees op den vooruitgang 

uitgang der boeren op politiek economisch en vakkundig 

kundig terrein in de laatste 40 jaren Er is veel 

veranderd en de boer heeft de plaats gekregen in 

de Maatschappij die hem toekomt getuige de belangstelling 

langstelling van hooge autoriteiten in zaken die 

den boerenstand raken Dankbaar herinnert spr 
aan het levenswerk van wijlen Jan Truyen �den 

boerenkoning den heer Verheggen ir Droesen 

Bemelmans en anderen die hielpen den boer op 

te heffen Het is thans aan de Jonge Boeren te 

zorgen dat ze de verworven rechten en bezit vasthouden 

houden verdedigen en bevestigen In dien geest 

spoorde spr de leerlingen aan 

Namens het Hoofdbestuur van den LX 
bracht de heer Kessels de gelukwenschen over bij 

de opening dezer school Spr spoorde leeraar en 

leerlingen aan te zorgen dat de school tot haar 

volle recht moge komen en voldoen moge aan de 

gestelde verwachtingen 

De heer P v Kempen <bracht in herinnering dat 
de ouderen tot deze opbloei in de organisatie en 

ontwikkeling der boeren den stoot gaven De jongeren 

geren hebben dezen prikkel te volgen en verder 

te bouwen op dien grondslag Hier en ook aan de 

Middelbare School te Roermond moeten de jongeren 

geren zich bekwamen Alleen die degelijk onderlegd 

legd ztyn kunnen mee in onzen modernen tijd 

De heer Benjaminsen leeraar der school memoreerde 

reerde het vele goede werk voor deze school van 

wijlen den heer Ament den HoogEerw heer ouddeken 

deken Jongen pastoor Drummen kapelaan Ament 
leden van Prov Staten en Ged Staten den burgemeester 

gemeester het bestuur van den Boerenbond der 

heeren kapelaans en anderen 
Spr hoopt dat bet hem gegeven moge zijn de 

jongens niet alleen kennis doch vooral ook liefde 

voor hun vak mee te geven 
Nadat er een foto gemaakt was van de autoriteiten 

riteiten werden ververschingen aangeboden en een 

kijkje genomen ia de school Van de inrichting en 

bouw der school maakten we reeds eerder in ons 

blad melding 


